
Ogłoszenie o naborze na stanowisko księgowego

 w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o. z dnia 04.07.2022r.

1. Wymagania niezbędne:

• wykształcenie minimum średnie ekonomiczne,

• doświadczenie zawodowe w księgowości minimum 2 lata,

• znajomość przepisów prawa podatkowego oraz ustawy o rachunkowości

2. Wymagania dodatkowe:

• umiejętność samodzielnego rozwiązywania zadań,

• odpowiedzialność  i  rzetelność  w wykonywaniu  swoich  obowiązków oraz  powierzonych

zadań,

• umiejętność organizacji pracy, 

• komunikatywność, operatywność oraz umiejętność pracy w zespole,

• znajomość obsługi pakietu MS OFFICE,

• preferowana znajomość systemu COMARCH OPTIMA ERP,

• mile  widziane  doświadczenie  na  stanowisku  księgowej  w  spółkach  o  podobnym

charakterze,

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

• prowadzenie  pełnej  księgowości  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  rachunkowymi  

i podatkowymi,

• księgowanie kosztów, przychodów,  wyciągów bankowych, raportów kasowych, list płac,

• sporządzanie  dokumentów  księgowych  oraz  ich  weryfikacja  pod  względem  formalnym

i rachunkowym,

• sporządzanie deklaracji podatkowych (CIT, VAT),

• przygotowywanie  dokumentów  do  badań  rocznego  sprawozdania  finansowego  przez

niezależnego biegłego rewidenta,

• współpraca z innymi działami.

4. Wymagane dokumenty:

• list motywacyjny

• curriculum vitae (z podaniem aktualnego numeru telefonu),

• kwestionariusz osobowy,

• kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie oraz staż pracy,

• klauzula  o  wyrażaniu  zgody  na  przetwarzanie  przez  Zakład  Gospodarki  Komunalnej  

w Łasinie Sp. z o.o. danych osobowych kandydata zawartych w dokumentacji składanych



związku  z  naborem  dla  potrzeb  niezbędnych  jego  realizacji  i  dokumentacji  zgodnie  

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

(pomocniczy wzór oświadczenia można pobrać ze strony głównej Zakładu).

Wymagane  dokumenty  aplikacyjne:  list  motywacyjny,  CV,  kwestionariusz  osobowy  
i oświadczenie muszą być podpisane własnoręcznie przez osobę ubiegającą się na stanowisko
oraz opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na  przetwarzanie  moich  danych osobowych w procesie  rekrutacji  prowadzonym przez
Zakład Gospodarki  Komunalnej  w Łasinie  Sp.  z  o.o.,  ul.  Grudziądzka 11,  86-320 Łasin.  Jednocześnie
oświadczam, że zostałam/łem poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych
oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych
danych było dobrowolne.”    

5. Informacja o warunkach pracy:

• praca biurowa wewnątrz pomieszczenia,

• praca siedząca,

• praca  nie  jest  związana  z  bezpośrednim  kontaktem  z  klientem,  stanowisko  nie  jest

przystosowane do pracy na wózku inwalidzkim,

• praca przy komputerze powyżej 4 godzin.

6. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej.

Dokumenty  należy  składać  w  zamkniętych  kopertach,  osobiście  w  sekretariacie  Zakładu

Gospodarki  Komunalnej  w Łasinie  Sp.  z  o.o.,  ul.  Grudziądzka 11,  86-320 Łasin,  z  dopiskiem:

,,Nabór  na  stanowisko  księgowego  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  w  Łasinie  Sp.  z  o.o.”  w

terminie do dnia 11.07.2022 r. do godziny 15:00.

Liczy się data dostarczenia dokumentów do siedziby Spółki, a nie data nadania przesyłki na

poczcie.

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci  spełniający  wymagania  formalne  zostaną  powiadomieni  telefonicznie  o  terminie

rozmowy kwalifikacyjnej.


